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Esquema da aula expositiva do  28 de marzo de 2019. 

Xulia Lomba (Proxecto) e Pilar Morcillo (S3D) 

Os Esquemas son indicativos e deben completarse coa lectura dos apuntamentos de anos anteriores,              
ver Comunicación Comunitaria 3 - Medios Comunitarios. De habelas aconséllase revisar as            
ligazóns dos esquemas e apuntamentos para ampliar información. 

 

MEDIOS COMUNITARIOS 

Unha definición amplia de medio comunitario distínguiríaos dos medios convencionais e           
hexemónicos, respecto dos parámetros seguintes:  

1) a súa diversidade, que á iniciativa da súa comunidade responde a unhas determinadas             
características de identidade, de pertenza e permanencia a isa comunidade, a un lugar e              
cultura ou a grupos sociais e políticos determinados; ten un interese socializador disas             
formas do ser e permanecer; 

2) por tanto, moitas veces, a comunidade por si mesma é quen de articular un dispositivo de                
comunicación para amplificar a súa voz;  

3) outras, responde a grupos activos con certos recursos que sosteñen criterios emancipatorios ou             
ben responden a criterios contrahexemónicos, confrontados co sistema de medios dominante e            
coas relacións que estes medios manteñen con posicións de poder que ocultan, marxinan ou até               
criminalizan a voz destas comunidades e grupos;  

4) as súas actividades implican unha participación activa, polifónica, horizontal e democrática; 

5) aséntase nuns principios éticos e nunhas normas consuetudinarias acordadas habitualmente          
nunha asamblea de pares; 

6) tecen ó seu redor unha rede social humana que soporta a súa organización, financiamento e               
produción;  

7) paralelamente, moitos deles pertencen a mallas asociativas de carácter nacional ou           
internacional onde intercambian coñecementos, experiencias, técnicas ou contidos; 

8) as súas actividades económicas réxense polo principio do sen ánimo de lucro e desenvolven              
sistemas de doazón, cotas e creación de eventos para se soster; 

9) na súa organización propugnan un sistema de acceso aos seus recursos segundo os             
compromisos e a confianza que as persoas acaden co medio;  

10) canto a información, en comparanza cos medios hexemónicos e filantrópicos, a maioría non             
desenvolve disciplinas profesionalizantes, senón que voluntarias sustentadas en principios e          
fontes comúns, así como no diálogo social entre as persoas; 

11) amplifican o dereito a comunicar e a comunicación como ben común, e outros dereitos e               
deberes da comunidade, da cidadanía e da humanidade, e desenvolven actividades solidarias; 

 



 

12) do mesmo xeito, algúns deles desenvolven actividades de formación, ben de tipo técnico, legal              
e de dereitos, ou de asuntos que concernen ás urxencias do común ou do colectivo; 

13) son medios que adoitan a innovación e a transformación das tecnoloxías, domesticándoas            
segundo a súa utilidade para a comunidade ou o colectivo, segundo os recursos dispoñibles e o                
contexto (cassette-foro, télé brouette,...). 

Dúas formas antecedentes que converxen na denominación de medios comunitarios son a: 

COMUNICACIÓN POPULAR: emerxe das bases populares, nace das súas necesidades e das súas             

carencias (dun barrio, dunha veciñanza, etc.). Normalmente hai diferentes tipos de medios            

comunitarios de concepción popular (orientación formativa, orientación cohesionadora,...), e a 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA: nacen como posición contraria e clara contra os medios           

hexemónicos, non lles interesa nin a súa información excluinte, nin a súa ligazón ó sistema político                

dominante. 

Os medios comunitarios xurden das necesidades expresivas, formativas, económicas, sociais ou           

políticas, para darlle visibilidade ao seu propio discurso; amplificando e completando un discurso             

político (de construción social alternativa ou popular). O que se traduciría, en parte, nunha loita               

polos recursos comúns ou contra as institucións e os medios hexemónicos que cercan estes              

recursos mediante diferentes accións colectivas, non só ó través do medio.  

A organización nos Medios Comunitarios. 

A organización do medio comunitario fundaméntase na participación, todo o mundo pode            

participar: hai unha intención normadora e unha produción de principios éticos (que deben ser              

aceptados para participar na asamblea). Esta intención ético-participatoria-normadora formalízase         

ó través da asamblea que expresa o tipo de compromisos, o reparto das tarefas e a programación                 

dos contidos, entreoutras decisións en común.  

Outro axente organizativo é o grupo promotor: o que mobiliza esa participación, e construe unha               

rede de axuda para a sostibilidade financieira, afectiva ou adhesiva (bens relacionais) e de              

produción (de bens comúns), ademais de apropiarse, manter e mellorar ou innovar nos usos da               

tecnoloxía do medio comunitario.  

Na esttrutura xenérica dos medios comunitarios se a asamblea é o órgano onde se producen as                

decisións de tipo horizontal, as tarefas de tipo vertical (toma de decisións inmediatas) son levadas               

ó cabo polo grupo promotor e aquelas persoas que, no sistema de acceso ó medio comunitario,                

acadaran a confianza do grupo promotor e da asamblea. Estas decisións inmediatas poden ser              

levadas ó cabo por mandato da asamblea (nunha estratexia de organización do medio) ou ben por                

iniciativa do grupo promotor que, após, debera explicar con transparencia o seu exercicio á              

asamblea. 

A participación non é a panacea de todo. Pero determina a calidade e a asunción das decisións da                  

asamblea, formula o diálogo como capacidade necesaria no seu seo, articula o compromiso das              

persoas no medio e o mantementro dun sistema de acceso e de permanencia. Doutra parte               

acadar a participación é fulcral na procura de financiamento tirando da rede de axuda e coa                

celebración de actividades que relacionen ó medio coa comunidade ó través de eventos diversos              

e a venda de artículos promocionais. A garantía do “sen ánimo de lucro”, que non só é                 

característica dos medios comunitarios (ver máis adiante), significa que o financiamento recadado            

 



 

nas doazóns, promocións e eventos será empregado no fornecemento da estrutura do medio, na              

adquisición de mellores tecnoloxías e pagar a algunhas persoas e servizos precisos para continuar. 

Como comprometemos ós axentes do territorio interesados ou necesitados do medio? Atopando            

un lugar de encontro social dos diferentes colectivos e colaboradores e fornecendo o intercambio              

de tempo e de traballo xerando esa rede de apoio, máis ou menos flexible segundo o compromiso                 

e a s posibilidades de conciliación coa propia vida dos participantes. O lugar de encontro social non                 

ten que ser un lugar físico permanente (pode ser nómade ou virtual) pero si debe garantir o                 

sentido relacional entre os colectivos participantes e proporcionar bens relacionais (satisfaccións           

de tipo afectivo ou adhesivo que cohesionen ás persoas e ó proxecto). Doutra parte a               

característica dos medios comunitarios de facer da comunicación un ben común, onde os             

usufructuarios participan e disfroitan dos recursos, as técnicas e os medios de produción dos que               

dispoña o medio, precisa dun exercicio continuado de pensar que e como se comunica, de               

habilitar espazos para o diálogo social e a formación, non só sobre o soporte, as técnicas e o                  

medio, senon tamén sobre os dereitos e as particularidades da comunidade, as súas necesidades e               

carencias de perentoria resolución e a súa cultura e experiencia social. 

Os medios comunitarios no decurso dos tempos. 

Talvez os primeiros pasos dunha emisora de raíz comunitaria, déronse en 1909 a partires dos               

boletíns meteorolóxicos de Charles D. Herrold en San José, California, que prestaba un servizo de               

información ós agricultores no que hoxe fai parte de Silicon Valley. Outros din, sen embargo, que                

propiamente a primeira emisora comunitaria nace en Brasil no 1931, da man dunha radio non               

autorizada que pagaban os oíntes e promovida pola Rádio Sociedade de Río Grande do Sul (os                

socios: Martensen, Werneck e Barreto) na cidade de Río Grande de Sâo Pedro. En 1947, en                

Colombia, nace en Bocayá a emisora Radio Sutatenza de man do sacerdote católico José Salcedo,               

para evanxelizar, educar en saúde e alfabetizar ó través das radio-escolas ós campesiños do Val               

do Tenza. En 1949, no distrito de Catavi en Bolivia, sostida por cotas da Federación Sindical de                 

Trabajadores Mineros xurde a primeira emisora dunha rede que logo sería exemplo de resistencia              

nas loitas laborais mineiras, e tamén cidadás, enfrontadas ás dictaduras militares. Nese mesmo              

ano prende tamén a KPFA, da mán do pacifista Lewis Hill da Pacific Foundation, primeira emisora                

sostida polos oíntes en Berkeley, California. 

En Europa tómase como antecedente as emisións dos consellos de traballadores e soldados:             

radios libres (Arbeiter radio-club Deustchland, 1924) que a clase obreira alemana utilizara na             

revolución de novembro de 1918, como instrumentos de contacto e coordinación na súa tarefa de               

pacificar as cidades perante a desmobilización das tropas na Primeira Guerra. Ainda que o medio               

radio é o soporte máis utilizado polos axentes comunitarios, pola súa facilidade e economía para               

chegar a un público afecto máis amplo, isto non quere dicir que noutros soportes non prendera o                 

comunitarismo de moi distintas formas. Velaí, na década dos 70, a prensa “nanica” en Brasil, que                

xurde nos barrios contra a dictadura, ou o movemento diverso (libertario, ecoloxista,            

emancipatorio,...) en Escandinavia, Paises Baixos e Alemania das canles de televisión abertas, por             

exemplo. 

O medio comunitario, ó longo da súa historia, vai mudando (inclusive de nome) consonte o fluxo                

de colectivos e de axentes diversos involucrados nas crises sociais, culturais, políticas e             

económicas, nun escenario de tensións e transformacións, de tentativas dos poderes por cercar os              

recursos de produción da comunicación para a súa explotación pública (os Estados e             

 



 

administracións subsidiarias) e privada (as empresas de información e entretemento) como           

discurso/recurso institucional-partitario, propaganda ou mercancía, xerando marcos legais,        

regulamentos técnicos e medidas de apropiación, de presión, influencia e coerción- económicas            

e/ou pola forza-, que propician o seu control. Agáchase así a expresión de grupos e capas sociais                 

marxinadas do discurso dominante, furtando a súa voz e declarándoos simples consumidores.  

Non cabe pensar ó medio comunitario nas dinámicas e escenarios do medio de masa nin no                

sistema de medios público/privado actual. A produción de espazos públicos-privados (medios           

locais, medios municipais, medios de proximidade, audiovisual participativo,...) desde unha          

xestión centralizada ou parcialmente descentralizada non fixo máis que reproducir a subsunción            

de dinámicas e formas de control do discurso civil e comunitario. Os procesos de territorialización               

administrativista dos medios evidéncianse nas fronteiras que vai xerando a lexislación do            

comunitario na Europa, cun Norte onde os medios comunitarios responden á administración            

pública ou negocian o seu mantemento a cambio de subsidios, e un Sur que confina ós medios                 

comunitarios ó vai e vén da política partitaria e ás presións dos grandes grupos de medios                

comerciais.  

Marcos legais que, en principio, protexen ós medios comunitarios en América Latina, pero que              

mudan cos cambios políticos inmediatos ou son tensionados, por exemplo, polo reparto que             

nestes países copan os movementos confesionais (igrexa católica, igrexas evanxelistas) e           

pretenden apropiar, cotas decoloniais (medios indixenistas),... ou aqueles que alentan          

determinados discursos e posicionamentos excesivamente normativistas ou diferencialistas, que         

clausuran ás comunidades máis que protexer culturas e voces minorizadas. 

Doutra parte, dinámicas da economía política da comunicación global, anticipadas desde o            

difusionismo norteamericano en América Latina, van furtando, negociando, modulando e          

contaminando o espazo de pensamento e acción de orixe comunitaria e da intelixencia colectiva.              

O cambio social desde as posicións emancipatorias e do desenvolvemento globais e que diluen ou               

aparcan os asuntos e loitas comunitarias de emerxencia cotiá; o tercersectorismo como forma de              

inclusión legalizada e subsidiada nas dinámicas do sistema de medios dominante; os medios             

filantrópicos sustentados desde poderosas fundacións (o caso de INN ou o do The Texas Tribune,               

por exemplo) como espazos selectivos de información dirixida e profesionalizada e que cercan o              

principio do sen ánimo de lucro. 

 


